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De Correctionele Rechtbank van het arrondissement Hasselt, 
13d* kamer, spreekt het volgende vonnis nit:

INZAKE HET OPENBAAR MINISTERIE TEGEN:

A6i , gevestigd te

Jfak . , geboren te
wonende te ,

in zijn hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder van de

5

Verdacht van:

als (mede)eigenaar(s) die de opstelling van een vaste of verplaatsbare inrichting heeft 
toegestaan of gedoogd en die tot de werken opdracht heeft gegeven

op het onroerend goed gelegen te , gekadastieerd of geweest ajnde
, eigendom van DE EERSTE, ingevolge akte van 

oprichting met inbreng dd. 27/12/1991 verleden voor notaris met standplaats 
te 7
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Van 03/08/1993 tot 13/07/2006,

- Em werkhuis met grondoppervlakte van 30m x 35,40m, opgericht deals in 
bakstenen en deels in witte silicaatstenen met een zadeldak in etemieten golfplaten, 
op de rechter perceelsgrens;
- Een spuiteabine met grondoppervlakte van 30,40m x 10,30m opgericht in 
geprofileerde metaalplatm en met een plat dak, links naast het werkhuis;
- Een grome boogloods met als grondoppervlakte van 29,65m x 10,90m, gelegen
achterhet werkhuis op ca. 170m van de ;

Van 30/11/1998 tot 13/07/2006,

- Een open loods in gebruik als stapelruimte met een grondoppervlakte van 34,10m x 
12m, opgericht langs de rechter perceelsgrens achter en in het verlengde van het 
werkhuis, vervaardigd met betonblokken langs de achterzyde, een ijzeren constructive 
als gexaamte en een schuin dak in geprofileerde metaalplaten;
- Een bergplaats met een grondoppervlakte van ca. 8m x 8m opgericht tegen de 
rechter perceelgrens tussen de woning en het werkhuis op ca. 110m van de 
Hasseltsebaan, vervaardigd uit bruine geprofileerde metaalplaten met dak in 
zadeldakvonn bestaande uit grijze geprofileerde metaalplaten;
- Een benzinepomp gelegen voor de uitgang van het werkhuis;
- Een houten chalet met kelderverdieping gelegen ter hoogte van de spuiteabine 
tussen de woning en het werkhuis;

zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning van het college van 
burgemeester en schepenen
in stand te hebben gehouden, de constructies gelegen zjjnde in bosgebied.

Teneinde na toepassing van de strafwet, op vordering van de gemachtigde ambtenaar
- thans de stedenbouwkundige inspecteur - of het college van burgemeester en 
schepenen, in toepassing van aitikel 65 § 1 van de wet van 29 maart 1962 houdende 
oxganisatie van de ruimtelyke ordening en de stedenbouw - nadien artikel 68 § 1 van 
het gecofirdineerde Decreet van het Vlaamse Parlement dd. 22 oktober 1996, en 
thans artikel 149 van het Decreet van 18 mei 1999 houdende organisatie van de 
ruimteljjke ordening:

- de plaats te herstellen in de vorige toestand, conform de vordering tot herstel dd. 
02/02/1998 en 06/04/1999;

en over te gaan tot veroordeling tot een dwangsom van 2.000 € per dag bij niet- 
uitvoermg van het vonnis binnen de gestelde termijn.
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feiten than? ook nog strafbaar ingevolge de artikelen 99 en 146 van het Decreet van 
18.05.1999 houdende organisatie van de ruizntelijke ordening

kkk **lk kkk

Overgeschreven op het 1° hypotheekkantoor te Hasselt op 28.12.2006, 
nr. 070-T-28/12/2006-14796 en ambtshalve ingeschreven.
Ontvangen: 79,74 euro. De Bewaarder (get) I. VERHOEVEN

kkk *kk kkk

Qelct op de stukken van het rechtsgeding.

Gehoord in openbare zitting:

- het Openbaar Ministerie in de vordering;

- Mr. J. Van Lommel loco Mr. Y. Loix, advocaat te 2018 Antwerpen, 
Mechelsesteenweg 27 vertegenwoordigt de eerste beklaagde, die ter zitting Diet 
verscheen.

- de tweede beklaagde, bijgestaan door Mr. L. Vranken, advocaat te 3940 Hechtel- 
Eksel, Hasseltsebaan 41 bus 1.

*** *** kkk
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1.
Eerste beklaagde is de eigenaar van een omoerend goed gelegen te 
afdeling, kadastraal gekend onder sectie

Tweede beklaagde is de zaakvoerder van

Dit perceel ligt deels birrnen de grenzen van sen bosgebied en deels bixmen de grenzen 
van een woon,gebied (gewestplan ggk. By K.B. van 22.03.1978).

Beklaagden worden wordt ervan verdacbt tusseo 3 angustus 1993 tot 13 juli 2006 
zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning, een werkhuis, spuitcabioe en 
groene boogloods in stand te hebben gehouden en van 30 november 1998 tot 13 juli 
2006, een open loods, een bergplaats, benzinepomp en houten chalet met 
kelderverdieping in stand te hebben gehouden.

3.
Op 1 September 2009 is de Vlaamse Codex Ruimteiijke Ordening van 18 maart 2009 in 
working get

De instandhouding van dergelijke constructies in ruimtelijk kwetsbare gebieden blijft 
strafbaar.
De bewering dat het bosgebied ter plaatse weinig biologische waaxde biedt, doet geen 
afbreuk aan de gelding van een gewestplan.

Het misdrijf zoals omschreven in de inleidende dagvaarding is bewezen door het 
stiafondeizoek en het onderzoek ter zitting.

Het werkhuis.
By besluit van de bestendige deputatie van 16 September 1971 werd een 
bouwvergunning verleend voor het oprichten van een bedrijfsgebouw met een 
grondoppervlakte van 375 m2, ingeplant op 10 m afstand van de lalerale perceelsgrens. 
Op 3 angustus 1993 werd vastgesteld dat de huidige werkplaats zowel door de omvang 
als door de inplanting in strijd is met de bouwvergunning en bovendien werd een 
spuhcabine en een groene boogloods zonder vergunning opgericht

By beslissing van het college van burgemeestsr en schepenen van de gem<
van 12 oktober 1992 werd de regularisatie van een bedrijfsgebouw

geweigerd.
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By besluit van de bestendige deputatie van de provincie Limburg van 17 maart 1993 
werd het beroep van beklaagde niet ingewilligd.

Bij ministerieel besluit van 17 oktober 1995 werd het beroep houdende de regularisatie 
van de grote werkplaats, de stapelruimte, de spuitcabine en een boogloods las 
bergplaats, verworpen.

Bii besli! lg van het college van burgemeester en schepenen van de gemeente 
van 12 juli 2010 werd de werkplaats gelegen aan de te
als “Vergund geacht” in het vergunningsregister in opmaak, opgenomen.

Pe^PWtcabme,
Volgens beklaagde werd deze constructie opgericht in het jaar 1990, zoi 
stedenbouwkundige vergunning.

De eroene boogloods.
Op 3 februari 2011 werd vastgesteld dat deze constructie werd afgebroken, het 
betonnen dek dient evenwel nog verwijderd te worden.

Pe open loods gebruikt als stapelruimte, de bergplaats, 
worden nog steeds in stand gehouden zonder dat voor deze constmcties eon 
stedenbouwkundige vergunning wordt overgelegd.

Bij besluit van de bestendige deputatie van 12 februari 2009 werd het gemeentelijk 
nrimtelyk uitvoeringsplan “Zonevreemde bedrijven” te goedgekeurd met
uitsluiting van deelplan 3 omdat de bestaande constructie
slechts voor een beperkt gedeelte vergund is en de ligging in kwetsbaar gebied.
Tegen dit besluit wad een schoreings- en vemietigingsvordering ingeleid by de Raad 
van State op 22 mei 2009.

In casu kan gem stedenbouwkundige vergunning worden voorgelegd voor de 
constmcties opgesomd in de inleidende dagvaarding, zodal het misdrijf zoals 
omschreven in de inleidende dagvaarding bewezen is, met uitzondering van de 
werkplaats en de groene boogloods.

Wegens de emst en de aard van deze misdrijven en rekening houdend met het gedrag 
van beklaagden, kan aan beklaagden met de gunst van de opschorting van de uitspraak 
van veroordeling worden verleend, noch het voordeel van een uitstel van de 
tenuitvoerleggjng, maar dient integeodeel een effectieve bestrafBng te worden opgelegd 
nu beklaagden ondanks diverse aanmaningen weigerden de opgeslagen goederen te 
verwijderen.
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4. De strafrechtelijke verantwoordelykheid.
Een rechtspersoon is strafrechtelyk verantwoordelyk voor misdrijjven die hefcrij een 
intrinsiek verband hebben met de verwezenlyking van zyn doel of de waameming van 
zijn belangen, of die, rmr blykt nit de concrete omstandigheden, voor zijn rekening zyn 
gepleegd.

De vennootschap heeft, onder and ere tot doel het verkrijgen,
behouden, beheren en uitbreiden van een vennogen, hoofdzakelijk bestaande uit 
roerende en onroerende goederen.

De gepleegde misdryven hebben bijgevolg een intrinsiek verband met de 
verwezenlyking van zyn doel of de waameming van zijn belangen.

liet na stedenbouwkundige vergunningen aan te vragen.

Cumulate in de vervolging van rechtspersoon en nafuurlyke persoon is mogelijk.

Wanneer de geJTdentificeerde natuurlyke persoon het misdryf willens en wetens heeft 
gepleegd, dan kan hy samen met de rechtspersoon worden veroordeeld.

Uit het voorliggend strafdossier blijkt dat beklaagde de zaakvoerder is van
en by diende bygervolg zioh in te zetten voor de naleving van de 

stedenbouwkundige wetgeving; by pleegde de misdrijven wetens en willens en dient 
t met de vennootschap te worden veroordeeld.

5.
De herstelvordering word ingeleid door de gemachtigde ambtenaar by schrijven van 3 
februari 1998 en 7 april 1999.

De herstelvordering werd regelmatig en tydig ingesteld (art 6.1.41, § 4 en § 5 CRO.)

De herstelvordering is zowel intern als extern wettig en beoogt op gepaste doch 
noodzakelijke wyze het herstel van de gevolgen van het door beklaagde gepleegde 
misdryf te doen verdwijnen.
De herstelvordering steunt uitvoerig op motieven van goede ruimtelijke ordening is 
niet kennelijk onredelyk.

Het past om de termyn van herstel te bepalen op een jaar en een dwangsom op te 
leggen van 2.000 euro per dag vertraging indien beklaagde aiet vrijwillig zou zijn 
overgegaan tot het herstel van de plaats in zijn vorige toestand.

*** klclc
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Gelet op dc artikelen :

Wetboek strafvordering ait 185,190,194,197 
Wetboek strafrecht art 2,38,40,65
Wet van 29 maart 1962 art. 44, 64 en 69, gewyzigd by de artikelen 4, 20,21 en 25 
van de wet van 22 december 1970, gewijzigd bij de artikelen 42, 66 en 72 van het 
Decreet van 22 oktober 1996 en thans strafbaar gesteld door de artikelen 99, 146, 
147, 148, 149 en 204 van het Decreet boudende de organisatie van de ruimtelijke 
ordening van 18 mei 1999, zoals gewyzigd by Decreten van 28 September 1999 (B.S. 
30 September 1999), 26 april 2000 (B.S. 29 april 2000), 13 juli 2001 (B.S. 3 augustus 
2001), 1 maart 2002 (B.S. 16 april 2002), 4 juni 2003 (B.S.22 augustus 2003), 21 
november 2003 (B.S. 29 januari 2004), 27 maart 2009 (B.S. 15 mei 2009).
Wet 05.03.1952 artl en Wet 07.02.2003
Wet 01.08.1985 art 29 gewijzigd door Wet 22.04.2003 art. 3 gewyzigd door 
KB. 31.10.2005 art. 1
Wet 15.06.1935 art. 2,14,31.32,33,34,35,36,37,41 
en de artikelen aangehaald in dit vonnis.

*** *** ***

OM DEZE REDENEN:

Alle strydige condusies als ongegrond verwarpende,

De eerste beklaaede . ;

Verklaart beklaagde schuldig aan de xnisdrijven zoals omschreven in de inleidende 
dagvaarding.

Veroordeelt beklaagde tot een geldboete van 500,00 euro te vermeerderen met 45 
opdeciemen (x5,5) en alzo gebracht op 2.750,00 euro.



4.MEI. 201 1 8:44 STRAFUITVOERING HAS

HA. 66.94.2391-92

NR. 832 P. 9/10

8

Veiplicht de veroordeelde om by wijze van bijdrage tot de financiering van het 
bijzonder fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de 
occasionele redders, een bedrag te betalen van 25 euro te verhogen met 45 
opdeciemen en alzo gebracht op 137,50 euro,

Verwijst beklaagde tevens tot de kosten van de publieke vordering, deze 
voorgeschoten door de openbare party, begroot op de som van 52,06 euro, doch niet 
inbegrepen de kosten van overschryving ter hypotheken van huidig vonnis.

Legt aan de veroordeelde in toepassing van art 91 K.B. van 28.12.1950 de 
verplichting op tot het betalen van een vergoeding van 31.28 euro.

Pe *X§S&te beklaagde

Veroordeelt beklaagde tot een geldboete van 500,00 euro te venneerderen met 45 
opdeciemen (x5,5) en alzo gebracht op 2.750.00 enro of een vervangende 
gevangenisstraf van 90 dagen.

Verplicht de veroordeelde om by wyze van bydrage tot de financiering van het 
bijzonder fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelyke gewelddaden en aan de 
occasionele redderc, een bedrag te betalen van 25 euro te verhogen met 45 
opdeciemen en alzo gebracht op 137.50 euro.

Verwijst beklaagde tevens tot de kosten van de publieke vordering, deze 
voorgeschoten door de openbare party, begroot op de som van 52.06 euro, doch niet 
inbegrepen de kosten van overschrijving ter hypotheken van huidig vonnis.

Legt aan de veroordeelde in toepassing van art. 91 K.B. van 28.12.1950 de 
verplichting op tot het betalen van een vergoeding van 31.28 enro.

*** *** ***

Beveelt beklaagden de plants in de vorige staat te herstellen, hetgeen impliceert
- de afbraak van de spuicabine,
- de verwijdering van het betonnen dek, waarop de groene boogloods werd opgericht,
- de afbraak -inclusief de vloerplaten- van de open loods gebnrikt als stapelruimte,
- de afbraak -inclusief de vloerplaat- van de bergplaats opgericht tegen de rechter 
perceelgrens tussen de woning en bet werkhuis,
- de verwijdering van de benzine pomp,
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- d© afbraak - inclusief de vloeiplaat- van de houten chalet met kelderverdieping, 
en dit alle binnen een termijn van EEN JAAR ingaande vanaf het in kracht van 
gewijsde gaan van huidig vonnis.

Beveelt, voor het geval de plaats niet binnen een jaax na het in kracht van gewijsde 
gaan van huidig vonnis in de vorige staat wordt hersteld, dat de stedenbouwkundige 
inspecteur en het college van burgemeester en schepenen, ambtshalve in de 
iritvoering ervan kunnen vooizien op kosten van beklaagde.

Zegt dat de overheid die het vonnis uitvoert, gerechtigd is om de materialen en 
voorweipen afkomstig van de herstelling van de plaats, te vervoeren en te 
verwijderen.

Zegt dat de overtreder die in gebreke blyft, verplicht is alle uitvoeringskosten, 
venninderd met de opbrengst van de verkoop der materialen en voorwerpen, te 
veigoeden op veitoon van een staat, opgesteld door de overheid die het vonnis 
uitvoert, of begroot en uitvoerbaar verklaard door de beslagrechter in de burgerlijke 
rechtbank.

Veroordeelt beklaagd, voor het geval dat aan de veroordeling tot herstel niet wordt 
voldaan, tot betaling aan de stedenbouwkundige inspecteur van een dwangsom van 
2.000 euro per dag vertraging vanaf de eerste dag volgend op het verstrijken van de 
hoger vennelde hersteltermijn en in zoverre huidig vonnis betekend werd.

Aldus gevonnist in openbare zitting van de DERTIENDE KAMER, 
03 mei 2011, alwaar zetelden:

Mevrouw I. VAN COPPENOLLE, Ondervooizitter, enige rechter, 
De heer H. RASKIN, Substituut Procureur des Konings,
De heer S. JANSSENS, Griffier.




